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RENAULT CLIO IV

W polskich salonach dostęp-
ne jest już nowe Renault Clio.  

Auto, o wyraźnej, sportowej 
stylistyce, kosztuje w 

najtańszej wersji 
40.950 zł.   Do 

wyboru mamy 
3 pakiety wypo-

sażenia oraz 5 
jednostek silni-
kowych, więk-

szość wyposażonych w 
system Stop&Start.   

Mazda ogłosiła już ceny na nowy mo-
del „szóstki”, która w polskich salo-
nach pojawi się na przełomie roku. 
Co ciekawe, dopłaty nie będzie wy-
magała wersja kombi, oferowana w 
tej samej cenie co sedan. 

Za najtańszą wersję nowej Mazdy6 
przyjdzie nam zapłacić 88.700 zł brut-
to, czyli o 7.600 zł mniej niż obecna ge-
neracja, uwzględniając aktualny rabat 
gotówkowy w wysokości 6.000 zł na 
modele z rocznika 2012. Wersja Sport 
Kombi oferowana będzie w tej samej ce-
nie co wersja Sedan. Dzięki temu klien-
ci będą mieli swobodny wybór auta, w 
zależności od potrzeb i bez konieczno-
ści dopłacania do wersji kombi.

Najnowszy model Mazdy to wcielenie 
motywu stylizacji „KODO - dusza ruchu” 
oraz wszystkich technologii SKYACTIV. 
Zapewnia pełnię Jinba Ittai, czyli po-
czucie jedności kierowcy i samochodu. 

Polska gama nowej Mazdy6 obejmuje 
dwie wersje nadwozia: Sedan i Sport 
Kombi oraz cztery poziomy wyposaże-
nia: SkyGO, SkyMOTION, SkyENERGY i 
SkyPASSION. Dostępna będzie z silni-
kami benzynowymi o pojemności 2,0 l 
(o mocy 145 lub 165 KM) i 2,5 l (192 
KM) oraz Diesla o pojemności 2,2 l i 
mocy 150 lub 175 KM oraz z manual-
nymi lub automatycznymi skrzyniami 
biegów. Zaskakująco niski jest poziom 
zużycia paliwa - już od 3,6 l oraz emisja 
CO2 - od 108 g/km.

Nowa Mazda6 będzie wyposażona w 
system odzyskiwania energii podczas 
hamowania. i-ELOOP (skrót do „intel-
ligent Energy Loop”) to pierwszy na 
świecie system zastosowany w samo-
chodzie osobowym, wykorzystujący 
kondensator do magazynowania ener-
gii odzyskanej w trakcie hamowania. 
Zgromadzona w nim energia służy do 
zasilania urządzeń elektrycznych auta.

Będzie taniej i bez dopłaty do bagażu
Nowa Mazda6
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Toyota GT86 trafia do...szkoły jazdy
Nie będzie to jeszcze redakcyjny 
test najnowszego, sportowego dzie-
cka Toyoty - modelu GT86 - a krótki 
sprawdzian możliwości i charakteru 
japońskiego bolidu dokonany przez 
dwóch, nieprzypadkowo wybranych, 
właścicieli toruńskich szkół jazdy. 

Na toruńskim torze Moto Park spotkali 
się Sebastian Wesołowski, szef Szkoły 
Rajder, oraz Marcin Marks z Centrum 
Szkolenia MAJER. Pierwszy z nich ma 
na swoim koncie starty w rajdach, dru-
gi testuje superszybkie auta z Bawarii. 
I choć na co dzień są dla siebie kon-
kurencją, teraz wspólnie postanowili 
sprawdzić możliwości i opisać swoje 
wrażenia z jazdy Toyotą GT86.  

- Zabawa zaczyna się dopiero, gdy nie 
pozwolimy elektronice na zbyt sporą 
ingerencję w nasze poczynania za kół-
kiem. Jest szybko, dynamicznie i mamy 
fun z jazdy - ocenia szef „Rajdera”.

Kto jest pewien swoich umiejętności 
i okiełzna 200-konnego Boxera może 
wyłączyć wszystkie dobrodziejstwa XXI 
wieku i poczuć się jak Michael Schuma-
cher na torze wyścigowym. Toyota sta-
je się wtedy zadziorna i brutalna.

Marcin Marks od razu polubił w ja-
pończyku napęd na tylne koła. 

- Auto sportowe musi mieć napęd na 
tył. Tak mówi �izyka. Podoba mi się rów-
nież dźwięk silnika, który rekompensuje 
brak turbiny - dodaje Marks.  
Więcej na jazdamiejska.pl/testy/
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Zakochani w historii PRL
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Nie mają 2-strefowej klimatyzacji, 
podgrzewanych foteli ani aktywne-
go tempomatu. Próżno też szukać 
gwintowanego zawieszenia czy 20-
calowych felg. Mają w sobie jednak 
czar, który wiąże pokolenia naszych 
dziadków i naszych synów.

Toruński Rynek Nowomiejski staje 
się ostatnio miejscem coraz liczniej 
organizowanych zlotów i wystaw sa-
mochodów. Pod koniec października, 
przy zachodnich murach zboru ewan-
gielickiego, zaparkowały prawdziwe 
legendy PRL-u. Dominowały produkcje 
„krajowe”, w tym Fiaty 125, Polonezy 
oraz przepięknie odrestaurowane Sy-
reny 105. Porządku podczas Zakończe-
nia Sezonu Klasycznych Samochodów 
pilnowała niebieska Nysa 522 oraz 
panowie w jaskrawozielonych kamizel-
kach z logotypami FSO AutoKlub i bo-

daj motocyklowym kaskiem na głowie 
z napisem „Motór”.

Niemałą grupkę sobotniego zlotu 
stanowiły też modele wyprodukowa-
ne zza naszej zachodniej i południowej 
granicy. Wśród nich spotkać można było 
wciąż żywe i zdolne do samodzielnego 
poruszania się Mercedesy „skrzydlaki”, 
Citroëny 2CV czy Zastavy, w tym egzem-
plarz szczególny - 3-drzwiowa Zastava 
1100p Mediteran. Wszystkie prezento-
wane „klasyki”, niezależnie od marki, 
wieku i własnej, niepowtarzalnej histo-
rii, łączyło jedno - kolekcjonerski stan 
oraz niewyobrażalna i bezgraniczna 
miłość ich właścicieli, którzy wyba-
czają swoim „cackom” wszystko. Ta 
miłość przejawia się przede wszystkim 
w ciężkiej, wielomiesięcznej pracy nad 
utrzymanie niemal fabrycznego stanu, 
w godzinach spędzonych na poszuki-
waniu oryginalnych części na forach in-
ternetowych, elektronicznych aukcjach 
czy „Pchli Targach”. Ale efekt końcowy 

poraża wszystkich, a widok lśniącego 
wozu dostojnie poruszającego się nad-
wiślańskim Bulwarem, zatrzymuje z 
zazdrosnym spojrzeniem niemal każ-
dego. Nawet tego, który przed kilkoma 
dniami odebrał z salonu swojego wy-
marzonego kompakta, z 7-letnią gwa-
rancją, „czystym”, dynamicznym silni-

kiem, wentylowaną tapicerką  i całym 
dobrodziejstwem elektronicznych ga-
dżetów. Ale mieć „klasyka”, to jest „coś”. 
Wspólne spotkania, opowieści i autor-
skie pomysły serwisowe, które usuwa-
ły niemal każdą niedoskonałość auta. 
Ach... Więcej zdjęć ze zlotu na www.
jazdamiejska.pl/fotoreportaze/
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NOWA TOYOTA AURIS

Produkcja ruszyła, znamy ceny nowej Toyoty Auris
W fabryce Toyoty w Burnaston w 
Wielkiej Brytanii odbyła się ceremo-
nia uruchomienia produkcji nowego 
Aurisa, oraz przygotowanie do pro-
dukcji wersji kombi Touring Sports. 

Nowy Auris jest strategicznym mode-
lem Toyoty na europejskim rynku ro-
dzinnych samochodów kompaktowych.  
Japoński producent zainwestował 185 
mln funtów (230 mln Euro) w dosto-
sowanie, swojej pierwszej w Europie 
fabryki, do produkcji nowego modelu, 
oraz zatrudnił 800 nowych pracowni-
ków, przeszkolonych zgodnie z proce-
durami koncernu.

W swoim segmencie Auris będzie 
wyróżniał się trzema rodzajami napę-
du – benzynowym, Diesla, oraz pełnym 
napędem hybrydowym. Do 5-drzwio-
wego nadwozia typu hatchback wkrót-
ce dołączy także przestronne kombi o 
nazwie Auris Touring Sports, dostępne 
również z trzema rodzajami napędu.

Nowy Auris i Auris Touring Sports 
będą produkowane w Burnaston obok 
modelu Avensis. Tam również powsta-
wać będą silniki benzynowe, Diesla, jak 
i pełne napędy hybrydowe Aurisa i Au-
risa Touring Sports.

Nowy Auris zadebiutuje w Polsce 
podczas premiery w dniach 11-13 

stycznia 2013 roku. Początkowo kom-
paktowa Toyota będzie dostępna z 
5-drzwiowym nadwoziem hatchback 
oraz silnikami benzynowymi i Diesla. 
W kolejnych miesiącach zadebiutuje 
wersja hybrydowa oraz nadwozie kom-
bi o nazwie Touring Sports, dostępne z 
trzema rodzajami napędu. Kombi wra-
ca więc po 6-latach nieobecności.

Ceny nowej Toyoty Auris będą rozpo-
czynały się od 59 900 zł. Ze względu na 
kluczowe znaczenie modelu dla Toyoty 
na rynku polskim, po raz pierwszy cena 
nowej generacji została ustalona poni-
żej regularnej ceny obecnie oferowane-
go modelu (61 600 zł). 
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Mechanik na medal
We Wrocławiu zakończyły się zma-
gania o tytuł najlepszego mecha-
nika kraju. Na trzecim miejscu po-
dium stanął Krzysztof Stachowski 
z toruńskiego serwisu Toyoty.

Dla serwisanta z Torunia udział w 
takich zawodach to już niemal „co-
dzienność”. W ścisłym finale znalazło 
się tylko 10 najlepszych mechaników 
z całej Polski. Tam czekały na nich  
karkołomne pytania oraz test wiedzy 
praktycznej.  Po zaciętej i wyrównanej 
walce tytuł najlepszego mechanika 
kraju powędrował do Jacka Jakimo-
wa z Wrocławia. Torunianin wrócił z 
pucharem za III miejsce. 

Fot. Toyota
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Dominatorzy ze stolicy

Na starcie ostatniej rundy Otwartych 
Rajdowych Mistrzostw Torunia modeli 
RC stanęło 37. zawodników z różnych 
zakątków Polski. Zawody po raz pierw-
szy miały niecodzienną oprawę. Spon-
sorem tytularnym została firma... Sub-
aru Import Polska. To wielki sukces dla 
organizatorów toruńskich „małych raj-
dów”, dlatego bardzo ważne było stwo-
rzenie efektownego widowiska. Tuż 
obok elektrycznych rajdówek w skali 
1:10 zaparkowały więc topowe ma-
szyny spod znaku „Plejad” wystawione 
przez MultiSalon REISKI oraz... zespół 
KARO BHZ Racing. Zaproszenie przyjął 
Hubert Ptaszek, który na Motoarenę 
przyjechał kultową Subaru Imprezą w 
limitowanej serii Solberg Edition. Do-
pełnieniem efektownej scenerii była 
rajdówka Marcina Gagackiego, zdobyw-
cy tytułu II. wicemistrza Polski grupy N. 
Bydgoski rajdowiec dodatkowo wcielił 
się w rolę komentatora, który na bieżą-
co relacjonował zmagania kierowców 

małych rajdówek, nie raz udzielając im 
cennych wskazówek. Takie „smaczki” 
przyciągnęły na Motoarenę sporą gru-
pę kibiców .

Początek rajdu nie układał się po my-
śli Igora Stasza z Warszawy, który pod 
nieobecność zeszłorocznego zwycięz-
cy - Jakuba Chomickiego, mocno liczył 
na pierwsze miejsce w „generalce”. Po 
pierwszym „oesie” był jednak dopiero 
dziewiąty. Mocne tempo narzucił od 
początku Arkadiusz Szajek z Poznania 
(w zeszłym roku 4. miejsce). Za kierow-
nicą Toyoty Celica aż do ósmego oesu 
prowadził w rajdzie.  Igor Stasz skóry 
jednak tanio nie sprzedał i wygrał 7 z 
9 odcinków specjalnych. Na trzeciej 
pętli wyprzedził kierowcę japońskiej 
rajdówki i za kierownicą Peugeota 206 
WRC dowiózł do mety upragnione zwy-
cięstwo. Drugi w SUBARU VI. Rajdzie 
był wspomniany Arkadiusz Szajek, a 
podium uzupełnił „tradycyjnie” Tomasz 
Wieczorkowski z Warszawy (Suzuki).

Od początku zawodów kłopoty z raj-
dówką miał Radosław „Rekin” Schen-
ker, który na kilka godzin przed zawo-
dami dowiedział się, że został właśnie 
rajdowym mistrzem Torunia modeli 
RC. Problemy z układem kierowniczym 
nie przeszkodziły jednak kierowcy z 
Głogowa efektownie zaprezentować 
się publiczności, choć na dobry wyniki 
nie było co liczyć - dopiero 9. miejsce w 
klasyfikacji końcowej. 

SUBARU VI. Rajd Jesienny przyniósł 
dość niespodziewane rozstrzygnięcia. 
Po raz pierwszy w historii „małych raj-
dów” na pudle znalazło się tylko jedno 
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Po raz kolejny toruńska Motoarena okazała się pechowa dla miejscowych 
zawodników. Rywalizacja w SUBARU VI. Rajdzie Jesiennym modeli RC prze-
biegała pod dyktando rajdowców z Warszawy i Poznania. Honoru gospoda-
rzy bronił... 11-letni Bartek Blachowski w Subaru Impreza.

auto WRC, a w pierwszej dziesiątce naj-
szybszych samochodów - zaledwie dwa 
topowe modele. 

Honoru gospodarzy dzielnie bronił 
za to... 11-letni Bartek Blachowski, star-
tujący w rajdzie najsłabszym modelem 
klasy N. Popularny „Blaszak” za kierow-
nicą Subaru Imprezy wyprzedził aż 33 
kierowców, w tym mocne „wurce” i auta 
S2000. Kierowca czarno-białej „Pleja-
dy” wywalczył ostatecznie 4. miejsce w 
klasyfikacji generalnej rajdu. 

Fotoreportaż z zawodów na stronie 
www.jazdamiejska.pl/rc/
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NISSAN JUKE W LIMITOWANEJ SERII MINISTRY OF SOUND
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Podkręca emocje
Harmonijna współpraca Nissana z Ministry of Sound, czyli londyńskim au-
torytetem w dziedzinie clubbingu i elektronicznej muzyki tanecznej, za-
owocowała nową atrakcyjną limitowaną edycją modelu Juke.

Juke zaprojektowane wspólnie z Ministry of Sound to połączenie dwóch inno-
wacyjnych wielkomiejskich marek. Specjalna wersja Juke dostępna jest w 
dowolnej konfiguracji silnika i skrzyni biegów z aktualnej oferty 
Juke, natomiast wyjątkowość wersji została podkreślona szere-
giem detali stylistycznych i elementów wyposażenia.

Juke z limitowanej edycji oferowany jest w dwóch ko-
lorach odpowiadających firmowym barwom Ministry of 
Sound: metalizowanym czarnym lub pastelowym bia-
łym. Wszystkie egzemplarze mają standardowo 17-ca-
lowe białe aluminiowe obręcze kół, białe klamki i białe 
obudowy lusterek. Dla lepszego podkreślenia odważ-
nego wizerunku słupek B jest wykończony czarną 
błyszczącą powłoką. Całości stylizacji nadwozia do-
pełnia unikatowy emblemat Ministry of Sound.

W środku Juke Ministry of Sound zwraca uwagę 
białą środkową konsolą, białym wykończeniem drzwi 
i białymi szwami na skórzanych fotelach, kierownicy i 
dźwigni zmiany biegów. W kabinie znalazło się miejsce na 
uchwyt na iPoda, z którego kierowca i pasażerowie mogą słuchać 
ulubionych utworów w podróży. 

Nabywcy Juke Ministry of Sound otrzymają również ekskluzywny pakiet 
muzyczny, w skład którego wchodzi biały Apple iPod touch z plikami video oraz  
wygrawerowanym logo Nissana Juke i Ministry of Sound, a także słuchawki z alu-
miniowymi nausznikami. Wraz z pakietem nabywca otrzymuje także kod akty-
wacyjny przyznający dostęp VIP do sklepu muzycznego Ministry of Sound.


